
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع 
غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر 

ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و 
ظ  ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط

ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د 
ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ 
و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط 
ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ 
د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن 
ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض 

ب ت ث ج ح ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ 
خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م 
ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص 
ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث 

ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك 
ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش 

ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت 
ط ظ ع غ ف ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض 

ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س 
ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ھـ و ي أ ب 
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 Ẍ �F�. d ��3m̈ �*  �s �L �3�.  �»̈ �% A«4 �5 �% A«4 �5 �# 
d ��)�B �* M*/ �+ �a �«% �0 �% � �3 �a M�4� �¼  ̈' �� �% 
� � ±!�µ A«4 �5 �# � � ' �1 ��  l̈ �O � � ! �#�� z «#�� 

�− �'O�  )bB4e d+�/� KL3, �Sc1), d�'�U/ 	E4F1/: 
M�4� �¼ d ��)�B � ��م� *� �3 �c �.  � �E�4 �C 
 Ẍ �F�. ���� �	�� � �3 �a �� � �X �F�S �% 
 �/ �' �1 ��  �M �#��
 �M�m�1) �k
 �M �cB �\ �R A«4 �5 �% 

�− �'O�  )bB4e d+�/� KL3, �F1), d�'�U/ 	E4F1/: 
� �' �- �# �) �_ �O � �'�N �b �# � «� �' �% A�4 �F�S �% 

 «̀ �W�%  «X �F �% � �+ �G�S �%  �̄ �G �% �)�m �5�4 �% 
� «� �' �# �) �% �+� � � �E«4 �5 �% �)�S�N% �' �#  �M �#�� 

�− �+C/� ~Ot� MB1)S1/ 	E4F1/z  d'�1/: 
A �b�4 �a d ��)�B �* M �*/ �+ �a 
 «+�C�� lB �y �e 
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          * �/�41/ : +a�U/ [N"G41 �'gS_.6 
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 ةولحلا 
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MB1)S1/ M5Q-1/ T +H/ �+O �¢ �)Qq
 lO� )Z� )b*�)#s2 �+�R �# Ì M%/3� )��Õ/� , MBZ'm1/ ML)%+1/

z�P#� Ð5, K# �)Z)BO�� ��+cG, �)Z)BO� ){ Jm\U/
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 درو / ميمصت و دادعإ
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  ���31/� �)��r/ ��0Z
  ��r/ �Pc1/ �0e
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 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ
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66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
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 درو / ميمصت و دادعإ
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 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ
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  �-4e �%�p'� ? ��)N1/ d�)£ 
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��− IP��#Ã/ : 
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  A*t), �'m. zS1/ z� MBG*t/ M4GH/6  
  !5c1), �'m. zS1/ z� MB45c1/ M4GH/ 6 

�− NB,z `% )¬ M4o !a �3Z: 
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��+5U), +#s% A4_U/  6  
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J4*+U/ A.)q 'Gu    6  
j*��� �BG4S1/ +a/�%     6  

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ
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�−  Ì3O Ì)S1/ ��'H/ l_O MBG*/ �| MB45c1/� MB452 �| MBG*t/ M4GH/: 
� MBG*t/ M4GH/ MB45c1/ M4GH/ 

�6  
3Z�1/ +c�% ³/6  
�6  �k)�1/ �e �3m54% �t�r/6  
 6  jNk� �e K2/'% ��)-U/6  
�6  ��'1/ �}% A45U/6  
�6   �)N1/ M%/'{ !*+1/ ³/ !*��6 
�6    �)cBR d�/+�/ Kc.+.6 
�6   Me)o �3G4_U/ �R6 
�6    �I)S£ �)Q#r/ �-_.6 
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 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 
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 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ
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�−   IE_1/: 66666666666666666666666666666666  6 

��− `5&/ �^m5. �# M4o T ��'Sm# `% )¬ �Pa6 
 I)U/: 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  �r/: 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− 5Lz Xº/ �¢ JQq� �'SmU/ �¢ �)Qq: 
 1/I)B2�×1 lu �k36 
 MB1)e �BG4S1/ M&��6 
 �3W4Ê �)Q,� �3NH/6 

� − `5&/ d'Bc# M4o T �/Xq `% )¬ MG4a !a: 
    'Bc#: 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
   MB1)  :666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

3mu :666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− IP��#Ã/ : 
Y�)Q1/ M4Bo MN%'# ,�2/� )�3&,I)S�1/ T  , �)cBR �'S5#�

	)B�G�/ Me/�0, +bS�.� , )bS,+. M,3Wg, �)S°6 
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 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ
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��− 5Lz 3FS1 d'Bc# !o T MB1)S1/ 	E4F1/ �Pe)2 �: 

  zk}1/ :666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666  

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ
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666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
�<  M-,)_1/ M5Q-1/ �/3Ne = : �)q�t/ , ds2)FU/ , �BG4. �)bS&/< 
 <  +q'% ��/+#66666666666666666666666666666666   = 6 +23% , $4bS_% , �qs%< 
�<  'bS¼ �)�#66666666666666666666666666666666   = �P_a , �B�Z , ��)5S%< 
�<  �+c#	t)%� 66666666666666666666666666666666   = 6�)%�/  ,�)%�  ,�)&� < 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

�< Ì3O U/ �| M-,)_1/ d+-c1/ ÄZx 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

�−  T j4Ge �'m% , jS%+C !�� j#D½� , jZ/^& jm½  , lBk !&� ³/ 'me
)mW1/ �G�1/ 
�+  '5, t| j4-O �# �35% t� , �6 

  ³/ 'me !G5% = : lBmk , �'Nb# , ��'# , �P2< 
 −IP��#Ã/ : 

zS%+C  �%�1 
�e )�Î)#� , !B4e )�Î/3� , M4Bo )bNF1 d^�R
 ��+U/ J, !b_1/ �*� T 'C+.,

 d+O)_1/ »º/6 
&�Bmz  zS1/ M4¶*r/ �e �− �+C/�  AV MB1)S1/ M5Q-1/

 )bB4.: 
 ��'S1 , )bBe/+% ��  l �3-O §�)& �e �)y41

 EbNB, Mc1r/ , p�r/ �)-%| 'O� ��)O /�Ç2 , !G51/� �3-1), jB1| �_½ �� , �3-�/ §�� �#�
 j%�x% )# jNe KN° �� $B4e l&� , ��)y, �»1/�6 

�<  �e M5Q-1/ �'\S. =:  �)_ZÃ/ �3-O , �/3H/ �3-O ,�3-O  �%'1/31/< 
�<  ��'. ��/+# =  : YC3S. , �+\S. , +GS_.< 
 <  Mc1r/ �)�# = : MB�/+F1/ , Mm\U/ , I)Q51/< 
�<  !G51/ MG4a Ko = : �E51/ , �Eer/ , !G5U/< 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�¤ 

 

�−  �# 	)cC/� 	)L+GU/ '&�� MBO/+& MB4Ge lBmQ1/ j1 !Ge �� '5, 'i� §)q� �3Gu �/�
 j13O6 

   ? 'i� �)a �%� =�/ T M-%' , T M*�'U/,  T  [c�S_U/<  
Ì3O  ÄZxU/ �| M-,)_1/ d+-c1/6 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

�− IP��#Ã/ : 
 ��r/ A{ �+Õ E, J5Z)C , XR� �)ca T Ab#3% �3OPc1/ Ö-%

	/+GV �#6  
�− �+C/� &� AV MB1)S1/ M5Q-1/Bmz  )bB4. zS1/ M4¶*r/ �e: 

G45U/M ��  , $1fÁ3FS1 , $GB45.� $SB,D, AS d�+#/ 5cN.z  $_cZ
 $Nk�� $.Å��6  

 M4¶*r/:  
�<  �e M5Q-1/ �'\S. = :G45U/ MNb#M  ,G45U/ !�2M  ,G45U/ 	)cRM 6 < 
�< fG45U/ ASM  �,  66666666666666666666666666666666 = ��PB# 'Be , $SB,+. , $.Å� 6 < 
 <  ��/+#f AS  66666666666666666666666666666666 =¢ Æ2) ,Õ �4 ,f !G6 < 
�< G45U/ KoM   66666666666666666666666666666666 6 =E45U/). � ,E45U/	  ,	)#345# 6 < 
�<  ^GL �)F1/  $.Å�  66666666666666666666666666666666 6 = !WcN# , !WS# , A4FS#6 < 

�−  'y, E�/� !G5% 3�� , A451/ T l +%� d)B�/ l½ �BG4. �)_O z-%'R
 �/3Q1/ Ì)B41/ +b_%� , �¶B% t� !G% t �)bS&/�6 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�¥ 

 

 M-,)_1/ M5Q-1/ �'\S.  �e   66666666666666666666666666666666 = �4gU/ ¡%'W1/ , 'bSyU/ ¡%'W1/ ,
 !GbU/ ¡%'W1/6 <  

¤−  `Ga�  Mm*)NU/ MG4F1),: 
�<   66666666666666666666666666666666  T� �/3BO =             6 +GN1/ , l4F1/ , '*r/< 
�<   66666666666666666666666666666666��+U/ AB~N. �e �}% =6 ��'U/ ,/ zk}1 ,lBmQ1/< 

�¥− IP��#Ã/ : 
 ³/ !5& , )NB4e ³/ A5Z �# �)SG5Z �)bN1/� !B41/ , /Ëm# �)bN1/

 !G51/ I)Ne �# MO/+41 !B41/� , j.3C l_F1 /�)& �)_ZÃ/ !G5% jB26 
��− �+C/�  )bB4. zS1/ M4¶*r/ �e l&� AV MB1)S1/ M5Q-1/: 

U/ T §'yZ , Ä%'�/ A451/ 	/+FSm# �# z�)-U/� ��)N
 , M%'Zr/�, d'BcU/ ´#/X1/ jB2 '�)�Z  'B£)Zr/�M5�/+1/  '�)�Z Ea ,

 MUxU/ 	)B4B"GS1/� MF\�U/ 	)BO�U/ jB26 
 M4¶*r/: 

�<  �e M5Q-1/ �'\S.  66666666666666666666666666666666 = 6 �3cB4S1/ , �)c4S1/ , �/3H/ < 
�< c4S1/ �# 'BcS_Z /�)#�)  ?66666666666666666666666  66666666666666666666666666666666  66666666666666666666666666666666  66666666666666666666666666666666  666666666 6 
 <  �+c#'B£)Zr/   66666666666666666666666666666666 =     6d�3�Z�  ,d'B�Z  ,'B�Z  < 
�<  MUxU/ ��/+#6666666666666666666666  6666666666 = 6 MF\�U/ , d'B5_1/ , MN%0�/< 
�<  � �#  66666666666666666666666666666666 =  6 +& �+O , �3R3# A*/ , �)bcS*/ A*/< 
��−  )h� �| M2)LÃ)m2 )N.)BO T M�1), MBn� )bS5£�� )b�3�1 �|

 �)_ZÃ/ M\R �e ^ma +V� 	/� zb2 �P~1/ �'m.� �3F1/ IÖ.6 
 M-,)_1/ M5Q-1/ �'\S. �e :66666666666666666666666666666666   6 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

� − mSa/z  �G�41 '�/32 �PV: 
66666666666666666666666666666666  66666666666666666666666666666666   ,66666666666666666666666666666666  66666666666666666666666666666666   ,66666666666666666666666666666666  66666666666666666666666666666666   

��− IP��#Ã/ : 
  E%'C d�)��/ !e)�# !i , ^mF1/ �)51/ �# I0& v+51/ �k31/

 T I)\Zr/ KBo �| I)qÃ/� Mm\U/� M%+�/ 	/�)5£ K2��
 �)51/6 

��− �+C/� &� AV MB1)S1/ M5Q-1/Bmz  )bB4. zS1/ M4¶*r/ �e: 
 jmSF# �e )_1)& 'Gu �)a , �+-% , �3Sc# 
)Sa j#)#��

 , �)C AV jmB& T A4-1/ KL�� , 
)SF1/ !cC� , dI/+-1/ �# [bSZ/ )U� , A4C [NGB1/ §'% T� , jB2
 p�B1/ §'% T 
)SF1/�6 

 M4¶*r/: 
�<  jmSF# �e )_1)& 'Gu �)a =                      6 �+-% , lSF% , lSF%� �+-%< 
�< dI/+-1/ [h� �� '5,   66666666666666666666666666666666        6   =    �)��C   ,    �)��Z    ,      ���4&< 
 <  A4-1/� �+-% 'Gu �)a  66666666666666666666666666666666 = M1�)Q1/ �e , [NGB1/ §'% T , p�B1/ §'% T< 
�< 4a M5Q-1/ �# �+gS*/  J.�)�S# JSG  66666666666666666666666666666666  ,  66666666666666666666666666666666 
�<  j#)#� �)�#  66666666666666666666666666666666 =                                     6 jS¢ , jc4q , jmZ)&< 

��− �)a�w� h)F# Y~NB2 lZ�r), [N5%)  �3% !a,  
 , AB*X1/ �� 0mº/ �� �0H/ ){ K�%� , ¦-1), j£+c%�

 �� Me)* �G�1/ T �+yS1 )f^~O �# �)mW1/ T )b&+®�
 lZ�r/ jB2 '4. )Z)F# d^~�/ T !5&� , JSe)*6 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

 M5Q-1/ �/3Ne = : �Bm1/ T �w� , �C�/ �3N1 , �3N1/ d+yO< 
��− mSa/z !Bo �g, MB1)S1/ d+-c1/ : 

 d)B�/Â� AF#)#�)  �� d�)* /3Z3F. �� AF1� '%'H/ I¦N1/
 d�)*� , d+V+"1/� l��1/� !a/3S1/� !_F1), /'Bme , /'Bme

,t)� �)bS&  � A451/�'W1/� �)_41/ ÆcO� lB.D1/6 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
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6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− �+C/� &� AV MB1)S1/ M5Q-1/Bmz )bB4. zS1/ M4¶*r/ �e: 
 , �)*�r/ �# MB4º/ YB~N. jScBµ� !\N1/ Ð5,

 !G5% j�5,� , )b4q/� T 	3G% ��1/ !\N1/ �#�
 �� ��)¢ zS1/ 	/}�/ �# )bBG½ , MB4g41 )*�)O

 	/}\41 �)a /�|� , )b4_e �# )¶B£ �qsS1 )bB2 !q'.
 	3U/ [SO )b '4%� , )bS\N&� �0G% !\N1/ �Ç2 M\N&�6 

 M4¶*r/:  
  M-,)_1/ d+-c1/ �3L3#  66666666666666666666666666666666 = 6 MB4º/ YB~N. , MB4º/ M*/+O , !\N1/ !Ge< 
   [N5G, MG4a d+-c1/ �# 	)� =  I0& <  666666666666666666666666666666666 
  jm�% I/'er/ �# MB4º/ zG½ ��1/ !\N1/  66666666666666666666666666666666 =6 lBmQ1/ , �'NH/ ,  A45U/< 
  )b '4% [N5# 	3° [SO )b '4%6666666 6666666666666666666666666 6 = )Ò»% , )b4S-% , )bR+-%< 
  MB4q 	/}�/ A&)f/ �1 !\N16666666666666666666  66666666666 6= !\N1/ !SC , MB4º/ �PSO/ , !_51/ MCÅ< 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�  

 

�¤−  'N*�� jBe/�� � , jB4&� '#� , ¾+F1/ �e �4y2 , )�%+# AB�/+,| �)a
 �)C� , I/�31/ �| j*�� : 3&��I�'{/ 6 

  z� AB�/+,| 
�� �e �'. zS1/ MG4F1/  66666666666666666666666666666666 = : 'N*� , '# , 3&�� , /3e'S_.< 
�¥− IP��#Ã/ : 
     A4~. )BZ'1/ 	�q�� �G�1/ �,+  �3yN1/ 	�',� )¶B�2 )¶B£

 )U� M�2 �# +C !"# /+%'S_# +G-1/ +bµ !B4C '5,� IE_1/ T KG4.
 jB4e �F5N% +G-1/ �3Z )Z'&� I)U/ �| )Z+~Z6 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
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6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− �+C/� V MB1)S1/ M5Q-1/ A�&Bmz  )bB4. zS1/ M4¶*r/ �e: 
 '�)�B1  , MN%'U/ ��0% �� 'i� �/�� ,M%+-1/ T ¦B5% 'i�

 �/� ,)bB2 MGg�1/ KZ)WU/� MB1)51/ 	/�E51/� )bB2 ÝC� ,MN%'U/ 'i
 )%/'� §�t�r pD£/� �,)5S¬� )SC�M4Bo  �/^"a )Ò /3O+c2 6 

 M4¶*r/: 
�− 5Lz  M\B\W1/ M,)&Ã/ �¢ �)Qq:  

   d�)%� 3� M5Q-41 l*)NU/  �/3N51/  66666666666666666666666666666666 6= M%+-41 , M%�)m41 , MN%'G41 < 
  T ¦B5% 'i�  66666666666666666666666666666666 6= MN%'U/ , M%+-1/ ,ABgU/< 
  '�)�B1 MN%'U/ ��0% �� 'i�  �/��666666666666666  66666666666666666 6= KZ)WU/ ,��/'U/ ,�3-�/< 
  §�t�r 'i� pD£/  66666666666666666666666666666666 6 = �)mSa , ja/32 ,)%/'�< 
  �)SC� MN%'U/ T 'i� ÝC  66666666666666666666666666666666 6= �)5S¬ , �P%3k , �/^WC< 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

�− &�Bmz  ¿s% Ee: 
�−  ? MN%'U/ ��0% �� 'i� �/�� /�)U

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

− +-1/ !o� EÂ� ?/�)U� ? MN%'U/ �� M%

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
�− t�r/ �+2 !� ?/�)U? AbB,� d�35, �

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
��− `R  )�)N5# 'Bc% E, MG4a !a: 

                          }�'�                        �eH5�                        oH'�~                         �9��M                       ��
p+% PBo �F_% MB1)  Ý#� 
� − Sq/)��  �/3Cr/ J, �# M\B\W1/ M,)&Ã/: 

)H7& 
B}�'�C 

)H7& 
B��E=^C 

)=<& 
B3�,4'��C 

)=<& 
B�#H�F�C 

�� 
B��=>��C 

�� 
B�9��F�C 

	3G% 
�F_% 
l54% 

 /3F\L 
/3Z0O 

 ±Å/� 

+#)51/ 
d�E51/ 
�E5U/ 

KNWU/ 
KZ)W1/ 
KNW1/ 

	)%+-1/ 
p+-1/ 
]�)-1/ 

�'U/ 
Á'U/ 

'U/	)Z 
��− �+C/� e l&� AV MB1)S1/ M4¶*r/)bN :  

�<  ? �F_. �%�66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
�<  !G5% /�)#?�'1/� 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
 < ? XF. )#'Ne �mW. �� l¢ /�)#666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− IP��#Ã/ : 
l½  jS*�'# 'i� ,j*��� +a/�%�,   K# ��)5S%�

�)~N1/� M2)~N1/ �e M~2)\U/ T j�P#�6 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

��− �+C/� &� AV MB1)S1/ M5Q-1/Bmz  )bB4. zS1/ M4¶*r/ �e: 
  McBQ1� d^�R �N, �*3* , �# M4Bo� d'%'& Mm51 )�3,� ){ pD£/

, l54. �*3* 	�q� �0NU/ �# �)m%+C �F_% ��1/ l541/ K�), z�� Mm541)
 	)%)F�/� �W-1/ ){ zF¢� )�+%Å �e Mm541/ K�. �#)Z /�|� MZ)O+2 6 

 5Lz  M\B\W1/ M,)&Ã/ �¢ �)Qq:  
  �*3* M5Q-41 l*)NU/ �/3N51/  66666666666666666666666666666666 = McBQ41/ , McBN51/ ,Mc%+~1/< 
  )�3,� ){ pD£/  66666666666666666666666666666666 = �)Z)S_2 , M*/+a , Mm51< 
  K�), �# Mm541/ '1/31/ pD£/  66666666666666666666666666666666 = »º/ , l541/ ,ja/3c1/< 
  �e )bSm51 K�. �*3* �)N. )#'Ne  66666666666666666666666666666666+%�1/ , MZ/0º/,��r/< 
 �F_% l541/ K�),  66666666666666666666666666666666   �0NU/ �#  66666666666666666666666666666666 �)m%+C , �/'B5, , lZ)y,< 

� 6&�Bmz  MB1)S1/ M4¶*r/ �e:  
  ? �*3_1 
r/ pD£/ /�)# 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666  
 cRz  �*3*6 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 ? )bSm51 �*3* �mO� !� 
 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 ? )bSm541 �*3* zF¢ �Z)a /�)# 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− Sq/)�� M\B\W1/ M,)&Ã/  J*3-1/ J, )¬6  
  zN5. M%)FO MG4a66666666666666666666666666666666   6 = 'B�Z  , MB4B"° , MWC<  
  �W-1/ �+c#66666666666666666666666666666666   6 = MW-1/ , �-U/ ,-1/) < 
  KoMm51 66666666666666666666666666666666   =     6 �3met , l51 , leP# < 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

��− `R  MG4a !a, )��)�G:  
 +���X  ����    �
�=�  +��1 

M\BmC d'B5, d^ma MG%'C 
�¤−  �+C/� G*�/� MB1)S1/ 	/�)m51/z M\B\W1/ M,)&Ã/ 0#� �3O d+�/�:  

   �� �(,�F� �
��& �\ `eS#  oH^-='& � ��>� 8F 2�� 
�−   )bN# lSF1/ �D�Z �−  �/+F£ 


−  )bB2 'e)-U/ �e �4yZ 
− Y*É 
�−    d'BcU/ �W-1/ �+-Z �−  �/3ce 
�−    MB*�'U/ )N.)m&/� lSFZ �− M#P_1/ K# 

�¤−  &�Bmz  ¿s% Ee Ï 
 ? 	/�»º/ �D�Z �%� �# 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
  ? '*r/ ¦B5% �%� 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
  ? �W-1/ �# A45SZ /�)# 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
 ¥− �+C/� &� AV MB1)S1/ M5Q-1/Bmz  )bB4. zS1/ M4¶*r/ �e:  

  'i� jN,t  
r/ �)C : �)�#� +b£ �'m% �/'  , )% �3WS* !b2
� 'i� �)C ? 'i : v� )% A5Z , jBc2 ,�)�#� Ì)B1� �)�#� lO� )Z�

+-1/� ,^N. '&)_U/É�)F# !a T j5G_Z � 6 
 
r/ �)C :zN, )% �/^q ³/ �/0&6 

 Sq/)��  M\B\W1/ M,)&Ã/: 
   +b£ �3G4_U/ �3W%  66666666666666666666666666666666 6 = �/3£ , �)�#� ,�)m5£ < 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

  T �±/+-1/ KG_Z �)�#� +b£ T  66666666666666666666666666666666 6= M*�'U/ , ��)�1/ ,�)F# !a< 
  �/�� �E* 'Ne A�)W1/ +Qc%  66666666666666666666666666666666 6 = I)�51/ , �mW1/  ,
+�U/ < 

 &�Bmz  ¿s% Ee:  
? jN,t 
r/ �)C /�)# 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

U ? �)�#� +b£ 'i� l½ !� ?/�) 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

�)�#� +b£ T �3W. !�  ? /�)U ? 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 �− mSa/z GH/$S*/+a T �)mB  MB1)S1/ M4:  
I),Ø/ Me)k I)N,r/ �e l 6 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 �−�+C/� V MB1)S1/ M5Q-1/&� ABmz  )bB4. zS1/ M4¶*r/ �e:  
 jNQ, T �s, �)_O +5£ , lBmQ1/ �| j#� j.�qs2,   lBmQ1/ �\2

 �P51/ j1 lSa� �)#)_O , zc£ [SO �P51/ �)_O ��)NS26 
Sq/)�� M\B\W1/ M,)&Ã/:  

�<  M5Q-41 l*)NU/ �/3N51/66666666666666666666666666666666   = 'bSyU/ �)_O ,Ð%+U/ �)_O  ,
�xU/ �)_O< 
�<  �, �)_O +5£66666666666666666666666666666666   = A4e , �� , A4C6 < 
 <  �| j#� j.�q�66666666666666666666666666666666   = �'NbU/ , lBmQ1/ , A45U/6 < 
�<  [SO �P51/ �)_O ��)N.66666666666666666666666666666666   = Km£ , zc£  , 	)#6 < 

 ¿s% Ee l&�: 
 ? �)_� lBmQ1/ lSa /�)# 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

   ? /�)U ?  I/�'1/ �)_O ��)N. !� 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  �r), +5�% �# !5c% /�)# ?/�)U ? 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  − Sq/)�� )&Ã/ 
34QU/ l_\, M\B\W1/ M,: 
             �−  +5£ [N5#66666666666666666666666666666666   6 = '�Z�  ,  �O� , �'C�< 
             �−  zc£ �)�#66666666666666666666666666666666   6 = �+#  , 	)# , A4*< 
              −  lBmQ1/ Ko66666666666666666666666666666666   6 =Q1/�3mB   , I)mkr/ ,	)mBmQ1/< 

 �− MB1)S1/ M4¶*r/ �e l&�: 
�<  Ð%+G41 �3-Z :666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 6 
�<  zF1 lBmQ41 l��Z :6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
 <  �1 Ð%+U/ �\c% lBmQ1/  :666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
 �− &�Bmz MB1)S1/ M4¶*r/ �e: 

�−   ? M*�'U/ T A45SZ /�)# 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

�−  I)C'Rr/ K# !#)5SZ YBa? 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 �− mSa/z  MB1)S1/ !GH/ $S*/+a T �)mB :  
�<  �/+#r/ w �# )NB-% 'BH/ I/��1/6 
�<  �Pe �)QNC �# ^q M%)C� A���6 
 < )b-\S_% jZr 'bSyU/ �BG4S41 d0�)H/ A45U/ [Qe�6 

 �− 5Lz  M#Pe =�   < M#Pe� M\B\W1/ d�)m51/ �)#�  =� <sQº/ d�)m51/ �)#�: 
�6   <     =dPW41 AC                 6                                        I/'���Z 
34*� 
�6  <     =/'  IE_1/ +Q° 'C        6                                         'Ba3. 
34*� 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�¤ 

 

 6  <     =M*�'U/ �| �l��/         6                                        +�����#� 
34*� 
�6  <     =�/�'H/ �e �lSF. t      6                                      zc��Z 
34*� 
�6  <     =M4Bo MN%'# ±d0 �  �|        6                                'Ba3. 
34*�        
�6  <     =zGe )% $1)O YBa         6                                         I/'��Z 
34*� 
�6  <     =M*�'U/ �e  	+qs. )#    6   zb���Z 
34*� 

 �− NB,z  ¿s% )¬ 
34*� !a �3Z: 
 JN#xU/ K# ³/ �|               6 
34*�66666666666666666666666666666666   
 zO�+, $%'2� lBm�/ zNk� )%    6 
34*�66666666666666666666666666666666   
 '�1/ �| �3B1/ !Ge !&x. t      6 
34*�66666666666666666666666666666666   
 ),�)a �#xU/ �B1                 6 
34*�66666666666666666666666666666666   
 $4Ge T ³/ lC/�               6*� 
3466666666666666666666666666666666   
 �'-1/ MN%'# �| 	+2)* !�      6 
34*�66666666666666666666666666666666   

 ¤− Sq/)��   �3G51/ �#"�"  �3G51/ �# jm*)N% )#"
"  ¿s% EB2: 
 �*���F�""  �*���F�"p" 

�6 �/wr/ lO)R� t6 
�6  $4Ge ��-.�6 
 6 M,)&Ã/ T ���S. t6 
�6  �|JW4gU/ §�)me l½ ³/6 
�6 $%'1/� �D¢ !� ? 
�6 $.)*'-# �e �Æ2)O v+51/ zq� )%6 

  <      ='Ba3. 
34*� 
 <      =�)bcS*/ 
34*� 
  <      =I/'Z 
34*� 
  <      =zcZ 
34*� 
 <      =+#� 
34*� 
  <      =zh 
34*� 

�¥− 5Lz  ¿s% EB2 M\B\W1/ M,)&Ã/ �¢ )Qq: 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�¥ 

 

�< �)5. �)C :? �Q  !A �y ! ��>  
34*� = : +#�  , zh , 'Ba3.  , zcZ6< 
�< "��'1/ �Gb2 !�"            
34*� = : 'Ba3.  ,  zcZ  ,  �)bcS*/  ,  +#�6 < 
 < "�w !G51/ 'Gu )%"        
34*� = : I/'Z  ,  zh  ,  �)bcS*/  ,  +#�6 < 
�< "�)N1/ �/w �# ³), ��5S*/"   
34*� = : +#�  'Ba3.  ,  �)bcS*/  ,  zh  ,6 < 
�< ? TA�\ �]�  �� �&  �8� �=��H T��� >��)cZr/:��{   
34*� = : zcZ  ,  �)bcS*/  ,  'Ba3.  ,  +#�6 < 

�< ? �Q  _̀ � �a  �8� � �b !��� !"�F� >�!\N1/:�  {  
34*� = : +#�  ,  'Ba3.  ,  zcZ  ,  zh6 < 

��− 5Lz  ¿s% EB2 M\B\W1/ M,)&Ã/ 0#� �3O d+�/�: 
 i� 4�^ �HU<�(Q� p��(: 

d�)5_1/ !o� )#                 6 ��+U/ d�)£| �| jmSZ/6 
M23�FU/ p34�/ !as. t          6 �)y�/ �35% [S#6 

 i� 4�^ =&�� p��(: 
Þ�� �KB,� �1                   6  ��+e� )Z�MO)m_1/6 

           j-O �e !C)e �F* )# �3S%01/ YQC T �'1/� �'e)*6 
 i� 4�^ G��9�� p��(: 

��+5U), �)N1/ w)e           6 �)ca d)B�/ �| zN, )%6 
�/+�r/ 	�� !�                6 A5% �P_1/ �B16 

 i� 4�^ 	U9�� p��(: 
KB,+1/ !W2 �!o� )#             6 $m&/� �!G �f t6 

" d)a01/ /3.É� �dPW1/ /3GBC�"     6  �+2)_. [S#6 
 i� 4�^ ������� p��(: 

M#+FU/ MF# �| 	+2)* !�     6 ^º/ !52 �e �'N. t6 
McB~Z MmSFU/ �|                 6 "  E4e Á�� 
� !C�"6 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

 i� 4�^ 	<9�� p��(: 
AB¶41/ MmO)W# ��O/             6 MNH/ �| �'Â X1/ �|6 

+F2 �# 
)q )#              6 M4O+1/ T �aD£/ !�6 
�� −  Ì)S1/ zbN1/ 
34*� ��)O:  

  ³/ 	)C34Ê T ^FcS1/ !G �f t6 
  t66666666666666666666666666666666   $*���6 
 66666666666666666666666666666666   M23�FU/ p34�/6 

� −   �e �)NS#t/ $4B#� �# l4k/: 
�<  �)&01/ �a6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
�<  �)y£r/ KQC6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��−   `% E, �IP#� +#: 
�<   M*�'U/ M2)~Z �e M~2)\U/66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
�< # ���'1/ d+a/�6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
 <  JG45U/ �/DO/6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− mSa/z #'gS_# �^m5. �# Po �M  MB1)S1/ M%3�41/ lB1)*r/: 
  +#� 
34*�: 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 zh 
34*� : 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  I/'Z 
34*� : 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  �)bcS*/ 
34*� : 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

  'Ba3. 
34*�: 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  zcZ 
34*� : 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��−  �+C/� &� AV MB1)S1/ d+-c1/Bmz zS1/ M4¶*r/ �e  )bB4.: 
 §'1/31 Yk)e �)C : Me)* !"# Me)* Ì �D�. �� '%��

 '1/31/ �)C , 'i� zq� : +q�/ '-1 ? �G"1/ j1 K2� ��1/ �# �+5.�
 Me)_1/ pD£/�, j2�Ë# �# 6 $1� �# ly5. t : K# !B4-1/

 ^"a !B4-1/ 6 Yk)e KNSC/ , ^�R +yO �e ^�R +yO �# �3FS% jZ| Ag�1/ �0NU/ �| +~Z/
 !Bm*� , !-51/ !B1� �)q�t/ ��  �+e� , §'1/� �PF,1 '%+Z )#  ¡B-\S6 

 M4¶*r/:  
 jZs, Yk)e '1/� YWZ :66666666666666666666666666666666       = ��S# , !Bg, , !C)e , A%+a6 < 
 M5Q-41 l*)NU/ �/3N51/ :66666666666666666666666666666666    = Me)_1/ , �)q�t/ , !-51/ , ��ËU/6 < 

&+gS*/z  M5Q-1/ �#: 
  �)bcS*/ 
34*� : 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  'B�a3. 
34*� : 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  +��#� 
34*� : 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− 3NS# �a)#� T �E*r/ �/3Z� ¦B5. MN%)mS# �Ee� �e� Me
 �Eer/ T +qØ/ )b�5,� I)U/ �Q* �e �,)* )b�5,6 

mSa/z  !Bo �g, M-,)_1/ M5Q-1/: 
   ?�E*r/ ¦B5. �%� 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�  

 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 ? �E*r/ d'�)2 )�# 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− IP��#Ã/ : 
 �3BQ1/ 	PO� �| )bB2 �3BQ1/ �)S¢ ,MC)£� M-�+#

 M4C �e XW1/� , d'B5, 	)2)_U �/^Q1/ !G¢ �e d�'-1/
 ��S1/� �)nÃ/ ��O/� ,�)cF1/� XW1/ )bN# A45S2 , I/��1/6 

�¤− �+C/� )bB4. zS1/ M4¶*r/ l&� AV , MB1)S1/ M5Q-1/: 
 ��3B1  M5,�r/ §�t�� KGy2 , j4&� 3Z', �B�1/ +5£

B4e3& K,�s, ÆcSO/� , j1/3#� Ab/ �� �}, A{ )bBQ5B1 , +�
 �ES&t/ �# �3m*� '5,� , �)�)R �PGe AbN# 'O/� !a !G5%

 !Ge AbN# 'O/� !a �� �+e� , MBZ)V d+# §�t�s, �B�1/ [-S1/
d+�3& jB4e ¡\S_% �)�)R �PGe6 

Sq/)��  J*3-1/ J, )¬ M\B\W1/ M,)&Ã/: 
�<  �1 j�)N,s, �B�1/ KGS&/  66666666666666666666666666666666 = Ab\WN% , Abe�3% , j1)# ��3%< 
�<  �, �B�1/ ÆcSO/  66666666666666666666666666666666             = ��r/ , �)U/ , `�/< 
 <  )hs�, �B�1/ d�+V YR�  66666666666666666666666666666666 = M4B4C , d^"a ,MQ*3S# < 
�<  MW-1/ �# A45SZ  66666666666666666666666666666666 = �)U/ lO , Y%}1/ !G51/ , �cN1/ lO< 
�<  lSF% d)B�/ MC�)cG, +5�% �#  66666666666666666666666666666666 = �MBR� , �/'N* ,  �),)Sa< 

 �×#/J*3-1/ J, )¬ Mm*)NU/ M%3�41/ lBa/D1), MB1)S1/ 	) /+c1/: 
 = ÆcSO/ �, , �e ��3% , �e ¡\S_% , �, +5£ , �, [-S1/< 

�<  zN�1/  66666666666666666666666666666666  66666666666666666666666666666666d)a01/ �/3#� I/+-c1/6 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

�<  'yU/ l1)Q1/  66666666666666666666666666666666 d0�)H/  66666666666666666666666666666666jC3c.6 
 <  !cQ1/  66666666666666666666666666666666�X1/6 
�<  � Jy_1/ �+q  66666666666666666666666666666666j4��6 
�<   66666666666666666666666666666666 'i�  66666666666666666666666666666666jBqr MB*�'U/ jmSa6 
`Ga� , !,)-U/ �3G51/ �# Mm*)NU/ M%3�41/ lBa/D1): 

� �������D� ������� `������ 
�<   'i�66666666666666666666666666666666   	)eXS1/66666666666666666666666666666666  J&)S\U/ j�P#�6 T A45S% 

�1 �'-% 
�e A4_% 

�1 Ko 
T ��)�% 

�<   A4_U/66666666666666666666666666666666  A4_U/ jBq�6 
 <  66666666666666666666666666666666   d0�)H/ +µ)N1/66666666666666666666666666666666  �3cSU/6 
�<   l1)Q1/66666666666666666666666666666666  M52)N1/ �3451/ M*�'U/6 
�<   �� 'bByU/ l1)Q1/ l½66666666666666666666666666666666  MB*�'U/ MQ�Zr/6 

�¥−  Sq/)�� J*3-1/ J, )¬ M\B\W1/ M,)&Ã/: 
 66666666666666666666666666666666   A45U/66666666666666666666666666666666  M4BmN1/ AB-1), $_GS1/ §�B#P.6 

 =l4k �e  T l4k , �# l4k ,< 
 66666666666666666666666666666666   !Qm1/66666666666666666666666666666666  ��+1/ �32+# KC3U/6                               

 = �e !mC� , �, !mC� , �| !mC�< 
  A4*� jB4e ³/ �R 'Gu66666666666666666666666666666666  §'& M%)e�6   

 = T Xa , T s�Z , T !Ge< 
  = �, 3e'. <− =5Lz  �^m5. �# M4o T ¡,)_1/ �3�41/ lBaD1/6< 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��−  `Ga� B1)S1/ 	) /+c1/d'Bc# MWC �3F. ÄB\, Mm*)NU/ M%3�41/ lBa/D1), M: 
 =    K4q−      �# �-Z�−     �e ^_%−    �e §+F£−      �, [-1�< 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

 ^G* �)a ENB,66666666666666666666666666666666   , 	3U/ ��)W% �Pck p�� , +bN1/ �k)£66666666666666666666666666666666   ^G*
 j_,P#66666666666666666666666666666666   � , MeÅ66666666666666666666666666666666   � , +bN1/ T j_cZ66666666666666666666666666666666   !cQ1/ ^G*

66666666666666666666666666666666   � , �+�1/66666666666666666666666666666666   �)N1/66666666666666666666666666666666  jSe)y£6 
��− "�)ca� �)�N, !G5%� , jL�� l½ zNBQ_4c1/ �Pc1/" 
Sq/)�� J*3-1/ J, )¬ M\B\W1/ M,)&Ã/: 

�<              �, zNBQ_4c1/ �Pc1/ YWS% = !gm1/  , MZ)Bº/ , �)�N1/< 
�<       )hr jL�� zNBQ_4c1/ �Pc1/ l½ = M4Bo , MB1)  , MWBq� <  
 <  �Pc41 !BGH/ ��r/ �+.           �, = )f/^q , )bm5. , )Ò/+.<  
�<                   �Pc1/ 3\Z )Nm&/� �# = jgB,3. , j#/DO/ ,§�)-SO/< 
�<       )Z�P, T ��0. zS1/ �)y£r/ �# = ÜGW1/ , ��r/ , �3S%01/< 

� −  `Ga� J*3-1/ J, )¬ Mm*)NU/ M%3�41/ lBa/D1), MB1)S1/ 	) /+c1/: 
  = K2/'% �e–  T �+�%–  �e Æ2)½–  �# !as%–  �, 'b5S%< 

�<  +̈ ��/  66666666666666666666666666666666M1)_m, jL��6 
�<  
r/  66666666666666666666666666666666�%'1/ �/'*6 
 <  �Pc1/  66666666666666666666666666666666 � +y�1/ jL��  66666666666666666666666666666666	/^º/6 
�<  A4_U/  66666666666666666666666666666666'y_U/ T M5GH/ dPR I/��6 
�− ? jL�� �# �'51/ 
DC/ /�| �Pc1/ !5c% /�)# 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

�− t/� ��)5S1), �)¢  66666666666666666666666666666666'%+Z )#     6  = �, !WZ , �| !WZ , �e !WZ< 
 −  	3GZ  66666666666666666666666666666666�k31/ =  6 �e �)e)2� , �# �)#)-SZ/ , �# �),�+�< 

��− 5Lz MB1)S1/ 	/�)m51/ T !,)-U/ !F�1/ �# l*)NU/ �)FU/ T l*)NU/ �3�41/ lBaD1/  : 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

�| l��% −  ��1 !L)N%−  �, !G5%−  �# [5_%− �e +b_% 
  '1/31/66666666666666666666666666666666  ])N,� d�)5* !&�    
  +µ)N1/66666666666666666666666666666666   �/+Fm# M*�'U/6 
  lBmQ1/66666666666666666666666666666666  Ð%+U/ MO/�6 
  �+2 !a66666666666666666666666666666666  j4Ge d+GV ' Pq|  6 
  zNBQ_4c1/ l5�1/66666666666666666666666666666666  jS%+O �)N%6 

��− Sq/)�� J*3-1/ J, )¬ l*)NU/ �3�41/ lBaD1/: 
�6  MBNBQ_4c1/ M#�)-U/66666666666666666666666666666666  )N�)-£� �# Ae'1/ �# ^"a6 

 = �# �)S¢ , �1 �)S¢ , T �)S¢< 
�6  
3*)�/66666666666666666666666666666666  d)B�/ 	t)¼ �# ^"a6  

 =!q� �e  , T !q� , !q��# < 
 6  �# !C)51/66666666666666666666666666666666  �%+qØ/ ��)WZ6   

 = �, KGS_% , �e KGS_% ,�1 KGS_% < 
��− =Z)c.[  �)2'1/� JG4_U/ �/3O� �PR| T �%'1/ �PR

 )BZ'1), ASÂ � )b--O zS1/ MB1/3SU/ 	/�)WSZt/ A �� A��P, �e
 ÄBO �/3#r/ l_a�| t| d^mF1/ jSZ/0q T �D% �� T3. jZ

 jZr �)N%� YWZ� �/�)N%� t| �)S-1/ T j.3C� j.'£ K#�,  J&)S\U/ d'e)_# T j1/3#� ¡cN% �)a
 AbN# ^"F1/ �e 3c5%� , MN_O M4#)5# j�/'e� !#)5% �)a jZ�<6 

5Lz  `% EB2 M\B\W1/ M,)&Ã/ �¢ �)Qq: 
  v3%r/ �%'1/ �PR �)a  66666666666666666666666666666666J&)S\U/ d'e)_# T j1/3#�6  

 = +��q'% , +��23% , ¡��cN%< 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

  pÅr/ v3%r/ �%'1/ �PR !#)e  666666666666666666666666666666666 
 = YN51), , d3_-1), , [N_�),< 

  �%'1/ �PR d)BO �# A45SZ  666666666666666666666666666666666 
 = J&)S\U/ d'e)_# , M¶B_1/ M4#)5U/ , A4~1/< 

  !Q, v3%r/ �%'1/ �PR  666666666666666666666666666666666 
 = z\B_# , ��3Â , A4_#< 

 )BZ'1), �%'1/ �PR ASÂ � 6 
34*�  666666666666666666666666666666666 
 = +���#� , z���h , z���cZ< 

��−  `Ga� J*3-1/ J, )¬ Mm*)NU/ M%3�41/ lBa/D1),: 
 = �e �3S*/ , �| �)C , �, 0B° ,�# KN#  , �, Ab4#)e< 

 v3%r/ �%'1/ �PR66666666666666666666666666666666   JG4_U/66666666666666666666666666666666   �/�'e Å�� JQO Ma+5# T ËN1/
 � I/'er/ �#66666666666666666666666666666666   , [N_�/66666666666666666666666666666666   �%'1/ �PR66666666666666666666666666666666   �_O� j�)a�

 � 
+51/ �3cR KGy2 , j.�/�|66666666666666666666666666666666   � , )%Xk d^\,66666666666666666666666666666666   �'51/
66666666666666666666666666666666  )bB1| �3R31/6 

��−  Sq/)�� J*3-1/ J, )¬ M\B\W1/ M,)&Ã/: 
  
r/  66666666666666666666666666666666j�)N,� MB,+.6  

 = �# ASÂ , �e ASÂ , �, ASÂ< 
   66666666666666666666666666666666 zNBQ_4c1/ l5�1/  66666666666666666666666666666666��r/ �e �)2'1/6 

= T [Z)c. , �| [Z)c. ,�# [Z)c.< 
   66666666666666666666666666666666 �3cW51/  66666666666666666666666666666666j�e �| �3R31/6 

= �# �F° , T �F° ,�e �F°< 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�� 

 

 �1 '*r/ �+q  66666666666666666666666666666666j4as% �)5k6 
 = �, Ä\m% , �e Ä\m% , �1 Ä\m%< 

  �Pc1/  66666666666666666666666666666666 j.+-,666666666666666666666666666666  66JS# !mO6 
 = l*)N# �3�1 lBaD, !Ga�< 

��−   �3G541 Dq/"�"  �3G51/ �# jm*)N% )#" 
" : 
 )��'��""  )��'��"p" 

 66666666666666666666666666666666  M#P_1/ $1 ¡-½ YBR+1/6 
  66666666666666666666666666666666  !G51/ ! ±b_% �%+qØ/6 
  M%)C� A���66666666666666666666666666666666  �Pe �)QNC6 
 66666666666666666666666666666666  zN%� l&/� )N.)*'-#6 
  z� d)B�/66666666666666666666666666666666  M%+�/6 

�| �3R31/ 
K# ��)5S1/ 

�e ^_1/ 
������# +��Bq 

�e �)2'1/ 
�¤− Sq/)��: 

�e AF½− T `W%− �, lSF.− T !G5%−�| l��% 
�6  l1)Q1/66666666666666666666666666666666  A45SB1 jS*�'#6 
�6  �Pc1/66666666666666666666666666666666  j4-O6 
 6  A4_U/66666666666666666666666666666666   
/3"1/ �)NB1 'y_U/6 
�6  �)ce66666666666666666666666666666666   A4-1/6 
�6  Þ)-1/66666666666666666666666666666666   �41/6 
�¥−  !G541 ��01/ �+q �3% T� , MB�)Z M%+C T �)NQ-% jS&��� !&� �)a

 T )b4ck �a+.� , 'B5, KmZ �# I)U/  d+& ×° za M&�01/ �&+q Ea ,
T31/ )bm4a M*/+O<6 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

�¤ 

 

�− `Ga� !,)-U/ !F�1/ �# MW-1/ �/'O� �# �C)N1/: 
=8& ��"�− �>#� N��*− �� N���− �\ ��":− ?* �>�< 

  $1� I)NV� T�66666666666666666666666666666666   �, AgL �)m5V �Bm1/66666666666666666666666666666666   � , l4F1/66666666666666666666666666666666  

M%3-1/ jZ)N*�6 �'1/ 	�+2 �r/ 	�)e66666666666666666666666666666666   , l4F1/ A266666666666666666666666666666666  d+H/ 
66666666666666666666666666666666  jS4SC� j*�� 6 �#'N2 , �B# �)m5V §�/3y,� )b4ck �/Ô �r/ �5G* dD2 '5,

M#/'N1/ M4y51/ T� M#P_1/ ÁsS1/ T )b&�� ){ �)C�6 

−  Sq/)�� J*3-1/ J, )¬ M\B\W1/ M,)&Ã/: 

  jS&��� !&+1/ �)a �)NF_% T  66666666666666666666666666666666= MN%'# , ABÊ , M%+C<  
  �# I)U/ d+& ×° M&�01/ �&+q  66666666666666666666666666666666 = +¶, , KmZ , +h< 
  MB�)Z ��/+# :  66666666666666666666666666666666 , l4a Ko :666666666666666666666666666  66666 , T31/ �)�# :  666666666666666666666666666666666 

�¥−  `Ga� `% EB2 �q jS¢ )# �)�G,: 
� 6[c�S_U/ �| l�� '1/31/6 =66666666666666666666666666666666  <    
�6 !mH/ �e '5W% ¡,)_SU/6 =66666666666666666666666666666666  <  
 6 MZ)#r/ §�)& �# l4k !&+1/6 =66666666666666666666666666666666  <        
 �6 d/�)mU/ T �)2 ¡%+c1/6        =66666666666666666666666666666666  <                          

��−&�Bmz 
34QU/ l_O: 
  A45U/  66666666666666666666666666666666  66666666666666666666666666666666d�3m_1/ 6    = �)m*)N# �)%3�1 �)mBa+. KL< 
  !#)51/ R j4Ge �| l��%� �)O)m  66666666666666666666666666666666 �I)_# j4Ge �#6  = �)�U), !Ga�< 

��− Ì3O MBG*/ M4o �| MB1)S1/ MB45c1/ M4GH/: 
 M,)�1/ T '*r/ ¦B5% 6 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

¤¥ 

 

� −  Á3a d'Bc# M4o +Q* !a 	E4a �#  �)B�P#| )bB4e 
�'.�: 
 = Þ)-1/ , �, , �'51/ , AF½ , �)N1/ , J,< 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 = �)QU/ , �)�/ , j&3. , �|< 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 = 'i� , M4* , z-4% , 	PGbU/ , T , �/��r/< 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 = �)Q#r/ , �)cBR , �e , �GB1/ , �-_.< 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��−=/ l1)Q# M*�'U/ �,)&� AB45S1/ �| �bÀ)2 , KGSyU
 §'%�0. �e �4Ge� !G51/ l½ ��1/ �k/3U/ ´%+gS1 ¾)*r/

j_cZ )Ò KcN% ©M2+O �� T M%�'B1/ d�)bU/ �# ©�'-,<6 
�−Sq/)�� J*3-1/ J, )¬ M\B\W1/ M,)&Ã/: 

� 6 l1)Q# M*�'U/ �,)&�66666666666666666666666666666666   6       = �+c1/ , dÅr/ , KGSyU/< 
 M*�'U/66666666666666666666666666666666  ¾)*r/ AB45S1/ =6 �| �bÀ/ , �e �2ËZ/ , �e 	ËSC/< 

  6 A45S% �#66666666666666666666666666666666  j_cZ6    = »% , 'Bc% , D�%< 
� 6 l1)Q# �+c#66666666666666666666666666666666   6       = l4Q# , 
34Q# , l4QS#< 
� 6  M2+O Ko66666666666666666666666666666666   6          = ��+O , �+O� , �+O< 


− Ì3O `% EB2 MB452 M4o �| MBG*t/ M4GH/:  
 MG%+a d)BO l5�41 +23. MBNk31/ MQ4_1/6 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

  �# $G_1/ �)QW% �)BW1/�)\m1/6 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 '&3% ÓCr/ 'y_U/ �'-1/ T6 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

¤� 

 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− zmSa/ aD1/`% EB2 d�)me !a [N5U l*)NU/ �3�41/ lB: 
  �# Æ-BS_%−   �| ¡4QN.−    �e lByZ−   �, �+�%− �, lSa/ 

66666666666666666666666666666666  �L/� �q6 
66666666666666666666666666666666  
�s, A45U/ M4¶*�6 

 �3cW51/66666666666666666666666666666666  !BGH/ j.3R6 
 �B�N1/66666666666666666666666666666666   �/+Fm# j#3Z6 
 M42)�/66666666666666666666666666666666   �)O)mR M*�'U/6 

��− Sq/)�� J*3-1/ J, )¬ M\B\W1/ M,)&Ã/: 
�6  �E�/� $_cZ �s*/� lSF1/ T �+C/6          = MB452 M4o , MBG*/ M4o< 
�6  �),/Å� �)_ZÃ/ '�)�%66666666666666666666666666666666  �3BQ1/6       = T , �| , �#< 
 6  d�)bU/ Ko66666666666666666666666666666666   6          = +bU/ , +b#r/ , 	/�)bU/< 
�6 66666666666666666666666666666666  �Bm1/ YB~N. =6 T 	'e)* , �| 	'e)* , 	'e)*�# < 
�6  �3BQ1/ +&)fI)S�1/ T =            6Ì3O  MBG*/ M4o �| M-,)_1/ MB45c1/ M4GH/< 

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��−  mSa/z !Bo �g, MB1)S1/ +5�1/ 	)B,�  �)B�P#|: 
+y�1/ $4S1 +~Z/d      d»N1/ �3W�1/ 	/� 

     MmO �# �GZ YBa d+y£ 	�)��R YBa� 
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

��− 5Lz  �3�41/ lBaD1/ = �1 +~Z/ <�^m5. �# M4o T6 
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

¤� 

 

�¤−  �)5. �)C:"  �Q �-  != k' ���:  �� T� �[  ��HT9���  �Q �-  �}! ��  �J  �� !,��� H oE �= �&  TA�\ �]�  �Q  _̀ � �a  T� ��  V2H��! �� 
 V,� ���̂B�� C !� ��!�� �-  �J  �t�� !5 �&  !� �7 !�� �-  !8 �&  �t�: !� �1  TA�\  �= ��!#�  �3� �� !1���  �3 !� ����  �� �� ���B�� C"��E-1{6 

Sq/)�� J*3-1/ J, )¬ M\B\W1/ M,)&Ã/: 
�<  d�3* �# M-,)_1/ 	)%Ø/66666666666666666666666666666666   6               = 'Gu , �E-1 , �Z3%< 
�< � T 'W-Z �� jZ)\m* ³/ )Z+#�66666666666666666666666666666666   6 = 	3W1/ , ^_1/ , KG_1/< 
 <  �)5. �)C :66666666666666666666666666666666  $.3R =               6 �# Ð� / , T 'WC/< 
�< ? �Q �-  �}! ��  �J  �� !,��� H oE �= �&>  ��/+# H oE �= �& :66666666666666666666666666666666   6 = �/���# , �)e�# , �t)SÊ< 
�< ? �Q �-  != k' ���:  �� T� �[  ��HT9���>    
34*� :66666666666666666666666666666666   = zh , zcZ , 'Ba3.< 

�¥− `Ga� J*3-1/ J, )¬ l*)NU/ �3�41/ lBaD1), �/+c1/: 
 = �e �+c% , �# l½ , �| 3e'% , �, �3e� , �, �3c%< 

�<  ³/  66666666666666666666666666666666 KL/3S%6 
�<  �P*Ã/  66666666666666666666666666666666³/ d�)me6 
 <  ¡%'W1/  66666666666666666666666666666666jSNu T j-%'R6 
�<  �#xU/  66666666666666666666666666666666MNH/6 
�<  �)5. �)C :"  !C  66666666666666666666666666666666 �)N1/ 
�"6 

��−  +a�/� `% EB2 �q jS¢ )# ��/+#: 
�< j.)m&/� I/�� �e +½ 'bSyU/6    =  66666666666666666666666666666666< 
�< lBQº/ �| �WZ� M5GH/ MmQº $eE* 'Ne= 6  66666666666666666666666666666666< 
 < !m4m1), �+2 !cQ1/6      =  66666666666666666666666666666666< 
�< [c�S_U/ T j-%'R �)e ¡%'W1/6    =  66666666666666666666666666666666< 
�< �)5Q1/ )N1 '5. z#� 6      =  66666666666666666666666666666666 < 



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

¤  

 

��−  `Ga�  �)"U/ l_\,: 
                         j*��� T 'bS �/�+#6 

  �Pc1/  66666666666666666666666666666666 j4Ge6 
  �3S%01/  66666666666666666666666666666666 JQ_426 
  
3*)�/  66666666666666666666666666666666 T ��/'U/ A~5#MF4GU/ 6 
  �3Gu  66666666666666666666666666666666 MN%'#�)#'1/ 6 
   �'1/�  66666666666666666666666666666666 �| M4O�MF# 6 

� − cµ�z  �'Ne �# d'Bc# !o T MB1)S1/ lBa/D1/: 
 =  �| l��% ,  T ��0% ,  T }SN%,    �e '5Sm%  ,  �e �4< 

� `����� ��������D� 
�<    �| l��%  
�<  T ��0%  
 <  T }SN%  
�<  �e '5Sm%  
�<  �e �4  

��−  `Ga�  �)"U/ l_\,: 
� �����D� ������ �'� ��D� 
�<  KB,+1/ !W2 T �)��r/ �ScS.     6  KB,+1/ !W2 T �ScS. �)��r/6 
�<   T d�/0�, �)Q#r/ �-_.I)S�1/ !W26  
 <  JQO Ma+5# T MyZ+c1/ �e �3G4_U/ ËSZ/6  
�<   )Z�P, T KZ)WU/ 	}SZ/   6  
�<  +\m1/ �| M4O� T M*�'U/  	)m1)k l��.   6  

 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

¤� 

 

�<  jNk� I)N, �e �1)W1/ �k/3U/ !G5%6  
��−  `Ga� �1 lBaD, M4o !a �'Ne �# l*)N# �3: 

  '131/66666666666666666666666666666666   d+F1/6 
 66666666666666666666666666666666   M*�'U/ �# l%+C �B,6 
 66666666666666666666666666666666   d�PS1/ ���� A45.r 'y_U/6 
  �r/66666666666666666666666666666666   )��)�R6 

 ��−  5Lz  d�)me !F1 l*)NU/ �3�41/ lBaD1/ �¢ �)Qq:  
  �1  66666666666666666666666666666666�'-1/ T )N-O =6 �e ��)NSZ , �e KB�Z , T ��)5SZ< 
  �1  66666666666666666666666666666666)NNk� �e �)2'1/ =6 T ��)bSZ ,  T ��)�Z ,T ��)5SZ< 
  M\W1/  66666666666666666666666666666666I)\Rr/ ��Î� =6 �e �+# , �e I),� ,�e �).< 
  M"%'�/ 	)eDgU/  66666666666666666666666666666666M%}m1/ =6 �1 d�)L ,  �1 d'Bc# , �1 d'-5#< 
  
)Qº/ �, +Ge �)a  66666666666666666666666666666666jGFO =6 T �)U)µ ,T �/DbS_#  , T �t�)e< 

��−  5GS*/z `Ga�� , )b5G_. zS1/ MG4F1),: 
  �� l\Z  66666666666666666666666666666666 �P*� �)#�=               6T ¦B5Z<  
   66666666666666666666666666666666 '%'£ ��\, ��)�1/=                  6T Å< 
   66666666666666666666666666666666 d0�)& MGBC=                       6�e �4WO< 
   66666666666666666666666666666666 ��)� ´#)Z+,=                    6�| �5GS*/< 
  zNBQ_4c1/ l5�1/  66666666666666666666666666666666jNk� +%+¢=     6 �| [5_%< 

��− mSa/z  MB1)S1/ lBa/D1/ �e p3S¢ !o �Í �'Ne �#: 
� `����� ��������D� 

�<  ��, A4½  



 ةولحلا درو / ميمصت و دادعإ

 
 

¤� 

 

�<  ��, ¡-\S%  
 <  ��, 0BGS.  
�<  ��, !as%  
�<  ��, 
»%  

���������WWWWدوא(�א$�e@��م�دوא(�א$�e@��م�دوא(�א$�e@��م�دوא(�א$�e@��م
 J5# I[£ �e �)_cS*t/ �� �/x_41 ¿s. �)bcS*t/ 	/���6 

 z� �)bcS*t/ 	/��� : 
�HU<�(Q� +�) HU&����(� 

!� 
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